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41 לייא
9020132

ןולייאעלס
23/05/2019

13:59:58
23/05/2019

14:00:05
23/05/2019

14:22:55
2

 דקפמ) שמש ינד ,
 הדז יתיא , (תרמשמ
(בדנתמ)

402 לייא
67-674-

15
ןיעידומרעס

23/05/2019
14:01:43

23/05/2019
14:01:49

23/05/2019
14:20:28

24/05/2019
18:17:10

24/05/2019
18:34:47

6

 דקפמ ןגס) יכדרמ םעונ ,
 ןהכ ףסא , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 דקפמ ןגס) ןוסב והיבא
 יבערש ןוריל , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 םחול) םהרבא רתיבא
 םחול) ןילוסא יעור , (שא
(שא

401 לייא
66-824-

32
ןולייארעס

23/05/2019
14:02:10

23/05/2019
14:02:14

23/05/2019
14:26:34

24/05/2019
23:08:12

5

 ןגס) רזעילא םיסינ ,
 קיציא , (תרמשמ דקפמ
 תווצ דקפמ) רלדניפש
 ןגס) ינופ םיסינ , (יוביכ
 והיבא , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןוסב
 רקנושש םתור , (יוביכ
(שא םחול)

403 לייא
59-159-

15
ןיעידומרעס

23/05/2019
14:02:39

23/05/2019
14:02:43

23/05/2019
14:10:00

24/05/2019
16:16:01

24/05/2019
17:29:34

2
 תווצ דקפמ) יבהז יבא ,
 ןגס) זבלא ירוא , (יוביכ
(יוביכ תווצ דקפמ

-112 לייא
366-30

ןולייאעלס
23/05/2019

14:09:32
23/05/2019

14:09:40
23/05/2019

14:26:26
24/05/2019

18:28:21
1

 דקפמ) םהרבא ימר ,
(תירוזא הנחת

405 לייא
12-451-

79
ןולייארעס

23/05/2019
14:09:47

23/05/2019
14:09:59

23/05/2019
14:27:00

24/05/2019
4:43:02

24/05/2019
4:43:11

4

 תווצ דקפמ) ןויחוא יבא ,
 דקפמ) ומח ימיש , (יוביכ
 יול יחצ , (יוביכ תווצ
 קיציא , (יוביכ תווצ דקפמ)

 תווצ דקפמ) רלדניפש
(יוביכ

470 לייא
32-788-

75
ןולייאםתור

23/05/2019
14:15:23

23/05/2019
14:16:24

23/05/2019
14:16:27

24/05/2019
16:17:06

24/05/2019
17:28:35

4

 דקפמ) דלפשריה ןוריע ,
 שמש ינד , (תרמשמ
 קיציא , (תרמשמ דקפמ)
 דקפמ) תרדא ןב
 הדז יתיא , (תרמשמ
(בדנתמ)

404 סדרפ
6767615

הרדגרעס
23/05/2019

14:16:00
23/05/2019

14:20:20
23/05/2019

14:47:55
24/05/2019

3:18:03
5

 תווצ דקפמ) ינינ רינ ,
 דקפמ) תשק לג , (יוביכ
 ןהכ ירמוע , (יוביכ תווצ
 ינד , (יוביכ תווצ דקפמ)
 ןח , (שא םחול) לסקט
(שא םחול) רקוש

127

492 ןוקרי
12-664-

79

 חתפדשא
הווקת

23/05/2019
14:17:27

23/05/2019
14:24:35

23/05/2019
16:56:56

24/05/2019
11:49:19

 דקפמ ןגס) הקד יתיא ,6
 ץרפ ףסא , (יוביכ תווצ
 דעלא , (שא םחול)
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 השמ , (שא םחול) יבקרוע
 רגשט , (שא םחול) רמע
 ןתנוהי , (שא םחול) הסוגנ
(שא םחול) יליוג

405 סדרפ
6682032

תובוחררעס
23/05/2019

14:20:08
23/05/2019

14:30:23
2

 תווצ דקפמ) ףירח ןרוא ,
 יזנכשא ןלוג , (יוביכ
(יוביכ תווצ דקפמ)

406 לייא
15-531-

51
םהושרעס

23/05/2019
14:25:51

23/05/2019
14:25:59

23/05/2019
14:31:21

23/05/2019
16:33:14

2
 תווצ דקפמ) ןמרש איג ,
 םחול) חבד ולש , (יוביכ
(שא

3 זכרמ
1394730

עלס
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
14:26:31

23/05/2019
14:26:38

23/05/2019
14:50:00

(מ)

24/05/2019
17:04:57

24/05/2019
17:05:04

(מ'גא ןיצק) לאנתנ ןרע ,1

4 ריווא
3503375

עלס
 תוביצנ
 תואבכ
הלצהו

23/05/2019
14:30:34

23/05/2019
14:30:48

24/05/2019
4:45:15

1
 חטש ןיצק) ינולא ימות ,
(יריווא עויסו

490 ןתנ
6362768

הינתנדשא
23/05/2019

14:30:36
23/05/2019

15:50:00
23/05/2019

22:54:16
4

 דקפמ) ירזוע ךלמילא ,
 ןוסח ןארהמ , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 , (שא םחול) סינומ ירמוע
(שא םחול) ורדנק יסוי

492 למרכ
49745501

ץלחדשא
23/05/2019

14:21:00
(מ)

23/05/2019
14:21:00

(מ)

24/05/2019
4:37:10

3

 דקפמ ןגס) שודק ביני ,
 יירדנא , (יוביכ תווצ
 תווצ דקפמ ןגס) בוטמוי
 הווקנא יבוק , (יוביכ
(בדנתמ)

26 רפס
1250179

דשא
 הטמ

תוביצנ
23/05/2019

14:57:14
23/05/2019

15:06:56
23/05/2019

15:35:29
1

 דקפמ ןגס) ןהד ןועמש ,
(יוביכ תווצ

11 רפס
8917962

םתור
 הטמ

תוביצנ
23/05/2019

14:58:04
23/05/2019

15:05:54
23/05/2019

15:35:15
2

 םחול) םואבלפא רורד ,
 םחול) רקאס ידאפ , (שא
(שא

470 ןויצ
9460561

םתור
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
15:01:28

23/05/2019
15:02:11

23/05/2019
15:49:54

24/05/2019
1:55:49

24/05/2019
1:56:16

3

 דקפמ) דוד ןב קיציא ,
 יארוהנ יעור , (ט'לשמ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
(שא םחול) הקלפ זעוב

127

653 םתי
1287276

הנורשעונפוא
23/05/2019

15:14:27
23/05/2019

15:14:36
23/05/2019

19:11:56

23/05/2019
19:30:00

(מ)
1

 תווצ דקפמ) לדנ ידע ,
(יוביכ

651 םתי
1287076

הנורשעונפוא
23/05/2019

15:14:46
23/05/2019

15:14:54
23/05/2019

19:11:45

23/05/2019
19:30:00

(מ)
1

 דקפמ ןגס) יעלקלא קחצי ,
(יוביכ תווצ

20 רפס
9025177

אבס רפכרעס
23/05/2019

15:04:00
(מ)

23/05/2019
15:04:00

(מ)

23/05/2019
19:24:14

23/05/2019
20:48:00

(מ)
1

 תווצ דקפמ ןגס) ינסינ ןר ,
(יוביכ

402 שמש
3646372

םי תברעס
23/05/2019

15:31:18
23/05/2019

15:31:52
2

 דקפמ ןגס) ןימי ןולא ,
 ןומכח ימולש , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

406 סדרפ
8310380

תובוחררעס
23/05/2019

15:50:03
23/05/2019

15:50:27
23/05/2019

16:17:32
23/05/2019

16:21:53
2

 תווצ דקפמ) האונ לאיל ,
 םחול) וסאי רוא , (יוביכ
(שא

490 ןויצ
5601460

דשא
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
15:53:34

23/05/2019
15:53:51

23/05/2019
16:10:00

(מ)

24/05/2019
13:10:00

(מ)

24/05/2019
14:00:00

(מ)
4

 תווצ דקפמ) הנחוא ידוא ,
 ןגס) היקזח לייא , (יוביכ
 הוונ , (יוביכ תווצ דקפמ
 ןדע , (שא םחול) רומ
(שא םחול) 'גא'גח

133

460 אבס
3966072

אבס רפכןולא
23/05/2019

16:40:22
23/05/2019

16:40:36
24/05/2019

16:09:07
24/05/2019

17:14:10
7

 דקפמ ןגס) הרובד רפוע ,
 ריינפ ונאירמ , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ)
 דקפמ ןגס) לרוקיצ הקיבצ
 יקצשיש רומ , (תרמשמ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 ןגס) הדז השמ רואנ
 לג , (יוביכ תווצ דקפמ
 קחצי , (שא םחול) בקוע
( ךינח) ףולכמ

164

400 לייא
36-464-

72
ןולייארעס

23/05/2019
15:00:00

(מ)

23/05/2019
15:00:00

(מ)

23/05/2019
15:30:00

(מ)

24/05/2019
16:13:03

24/05/2019
18:33:13

4

 דקפמ ןגס) ןהכ ףסא ,
 ןוסב והיבא , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 דקפמ ןגס) יבערש ןוריל
 רתיבא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) םהרבא

400 סדרפ
3169472

תובוחררעס
23/05/2019

16:46:25
23/05/2019

16:48:07
23/05/2019

17:17:55
2

 דקפמ) םלושמ דהוא ,
 ירבה איגש , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

172

1 הבהל
6949879

23/05/2019הבהלעלס
16:48:25

23/05/2019
16:53:18

24/05/2019
(מ)0:13:00

24/05/2019
(מ)0:13:00

 דקפמ) ןנד ןבא לאירא ,3
 יול דוד יש , (הבהל
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 לאגי והילא , (בדנתמ)
(בדנתמ)

402 אבס
1312015

אבס רפכרעס
23/05/2019

16:49:54
23/05/2019

16:50:04
24/05/2019

10:36:23
24/05/2019

11:07:19
8

 תווצ דקפמ) ןמפוה ביבר ,
 דקפמ) רהוז יבא , (יוביכ
 ןגס) ןיול לייא , (יוביכ תווצ
 דוד , (יוביכ תווצ דקפמ
 , (יוביכ תווצ דקפמ) זוליא
 דקפמ ןגס) סטרופסס רינ
 יממוק ןתיא , (יוביכ תווצ
 , (תרמשמ דקפמ ןגס)
 ןגס) רוגמלא ןרילא ירמוע
 לט , (יוביכ תווצ דקפמ
(שא םחול) רלנש

469 ןוקרי
4229230

ןולא
 חתפ
הווקת

23/05/2019
16:52:56

23/05/2019
16:53:09

23/05/2019
18:41:58

24/05/2019
14:07:12

7

 תווצ דקפמ) ימרכ ינד ,
 םהרבא ריאמ , (יוביכ
 יסוי , (יוביכ תווצ דקפמ)
 תווצ דקפמ ןגס) ילאד
 בודנקולומ רימידלו , (יוביכ
 רמע השמ , (שא םחול)
 יבייר רתיבא , (שא םחול)
 המלפ רוד , (שא םחול)
(שא םחול)

404 ןוקרי
5440815

רעס
 חתפ
הווקת

23/05/2019
16:53:41

23/05/2019
16:53:51

23/05/2019
18:41:51

23/05/2019
23:08:32

24/05/2019
1:51:03

2
 תווצ דקפמ) גנוי השמ ,
 רגנידוג רזעלא , (יוביכ
(שא םחול)

86 ןוקרי
7293086

 / עויס
יתלהנמ

 חתפ
הווקת

23/05/2019
16:54:29

23/05/2019
16:54:37

24/05/2019
16:09:39

24/05/2019
17:04:30

1
 ד'מר) ןורהא םכח ינב ,
(הקיטסיגול

490 ןוקרי
49747401

דשא
 חתפ
הווקת

23/05/2019
16:55:48

23/05/2019
16:56:04

23/05/2019
18:41:44

24/05/2019
16:01:15

24/05/2019
17:04:34

6

 דקפמ) רניבול תימע ,
 ךורב ירוא , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)

 , (שא םחול) ףיש רואינש
 , (שא הפוצ) חספ רב
 , (שא םחול) יול רמות
(שא םחול) יליוג ןתנוהי

601 הבהל
2621232

הבהליללכ
23/05/2019

17:02:21
23/05/2019

17:02:32
23/05/2019

17:04:47
6

 םחול) הידבוע ןח ,
 לארה רימא , (הבהל
 רחש , (הבהל םחול)
 , (הבהל םחול) ןומדא
 םחול) שורה רימת
 םחול) זניטרמ ויז , (הבהל
 ןוגוקמ ליריק , (הבהל
(הבהל םחול)

401 הבהל
1171532

הבהלרעס
23/05/2019

17:03:26
23/05/2019

17:04:03
23/05/2019

17:05:15
4

 םחול) גנוי'צ םדא ,
 לאנתנ הטיקינ , (הבהל
 , (הבהל םחול) ידרו
 , (הבהל םחול) ןזח לאנתנ
 םחול) ןוגוקמ ליריק
(הבהל

469 ןויצ
4330530

ןולא
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
17:08:21

23/05/2019
17:08:42

23/05/2019
17:56:18

24/05/2019
16:07:35

24/05/2019
16:31:15

4

 תווצ דקפמ) ןהכ ינוי ,
 הדאז ריאי רואיל , (יוביכ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 , (שא םחול) רלדניש לאוי

(שא םחול) ןגהדנוו רחש

104

1 זכרמ
6547972

עלס
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
17:00:00

(מ)

23/05/2019
17:00:00

(מ)

23/05/2019
17:21:11

24/05/2019
14:48:10

24/05/2019
17:02:23

2
 דקפמ) דוד ןב קיציא ,

 יפסכ לייא , (ט'לשמ
(זוחמ דקפמ)

600 ןוקרי
15390001

 / עויס
יתלהנמ

 חתפ
הווקת

23/05/2019
17:18:35

23/05/2019
17:18:49

23/05/2019
17:19:02

24/05/2019
1:51:12

1
 דקפמ) ןהכ רימת ,

(תרמשמ

2 זכרמ
2491159

עלס
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
14:30:00

(מ)

23/05/2019
14:30:00

(מ)

23/05/2019
14:50:00

(מ)

24/05/2019
14:50:12

24/05/2019
17:02:38

1
 דקפמ ןגס) יפסכ םחנמ ,

(זוחמ

601 הבהל
2621232

הבהליללכ
23/05/2019

17:19:29
23/05/2019

17:19:39
4

 םחול) הידבוע ןח ,
 לארה רימא , (הבהל
 רחש , (הבהל םחול)
 ויז , (הבהל םחול) ןומדא
(הבהל םחול) זניטרמ

601 הבהל
2621232

הבהליללכ
23/05/2019

17:20:09
23/05/2019

17:20:22
4

 םחול) הידבוע ןח ,
 לארה רימא , (הבהל
 רחש , (הבהל םחול)
 ויז , (הבהל םחול) ןומדא
(הבהל םחול) זניטרמ

999 דיפל
6756054

 רתא
 רשק
דיינ

הרדג
23/05/2019

17:22:20
23/05/2019

17:22:37
23/05/2019

17:47:12
23/05/2019

23:35:25
1

 תווצ דקפמ) הדייב םולש ,
(יוביכ

406 ןוקרי
1171139

 חתפרעס
הווקת

23/05/2019
17:32:26

23/05/2019
17:33:05

23/05/2019
18:41:37

23/05/2019
23:00:22

 דקפמ) םהרבא ריאמ ,4
 ךורב ירוא , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
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 םחול) יבקרוע דעלא
 םחול) יול רמות , (שא
(שא

56 למרכ
3965872

איפסועןולא
23/05/2019

17:49:21
23/05/2019

17:49:50
23/05/2019

18:47:21
24/05/2019

2:02:35
24/05/2019

3:22:18
2

 דקפמ) ןמ'גרוט סירומ ,
 אלאל ןאסחא , (יוביכ תווצ
(יוביכ תווצ דקפמ ןגס)

42 למרכ
7293686

ץלחעלס
23/05/2019

17:50:27
23/05/2019

17:50:37
23/05/2019

17:53:09
2

 דקפמ) קוזרמ דומח ,
 הטישמ יבוק , (תרמשמ
(הלצהו דויצ ןיצק)

54 למרכ
6683832

ץלחרעס
23/05/2019

17:51:14
23/05/2019

17:51:25
23/05/2019

18:47:47
24/05/2019

2:02:52
24/05/2019

3:16:47
3

 ןגס) יקצורוב סירוב ,
 בדנ , (יוביכ תווצ דקפמ
 דהוא , (שא םחול) ןמרופ
(שא םחול) לגופ

490 למרכ
1266879

ןועבטדשא
23/05/2019

17:52:03
23/05/2019

17:52:09
23/05/2019

18:47:40
24/05/2019

2:03:00
24/05/2019

3:27:00
2

 בומהרבא טרבלא ,
 קחצי , (יוביכ תווצ דקפמ)
(שא םחול) םהרבא

42 למרכ
7293686

ץלחעלס
23/05/2019

17:53:52
23/05/2019

17:53:59
23/05/2019

18:47:31
24/05/2019

2:03:10
24/05/2019

3:17:10
1

 דקפמ) קוזרמ דומח ,
(תרמשמ

1 ןוקרי
5630334

עלס
 חתפ
הווקת

23/05/2019
18:02:55

23/05/2019
18:03:08

23/05/2019
18:41:28

24/05/2019
17:04:20

1
 הנחת דקפמ) זוע קיציא ,

(תירוזא

401 ביבא
8504180

ופירעס
23/05/2019

18:10:34
23/05/2019

18:10:46
23/05/2019

23:14:19
23/05/2019

23:25:32
2

 דקפמ ןגס) ןגוק םהרבא ,
 ייסכלא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) וקשופוק

400 סדרפ
3169472

תובוחררעס
23/05/2019

18:42:10
23/05/2019

18:42:57
24/05/2019

3:19:44
5

 דקפמ) םלושמ דהוא ,
 לאינד , (יוביכ תווצ
 תווצ דקפמ) רקדרמוא
 הנורט והילא , (יוביכ
 איגש , (יוביכ תווצ דקפמ)
 ןדיע , (שא םחול) ירבה
(שא םחול) רשא

406 סדרפ
8310380

תובוחררעס
23/05/2019

18:42:35
23/05/2019

18:43:03
24/05/2019

3:17:01
4

 תווצ דקפמ) האונ לאיל ,
 רוח ןב ירוא , (יוביכ
 ןרימ , (יוביכ תווצ דקפמ)
 רוא , (שא םחול) טהל
(שא םחול) וסאי

400 הבהל
6682732

הבהלרעס
23/05/2019

19:07:05
23/05/2019

19:07:13
23/05/2019

19:25:14
24/05/2019

(מ)0:13:00
24/05/2019

(מ)0:13:00
5

 םחול) לארה רימא ,
 םחול) ןזח לאנתנ , (הבהל
 הקירדנמ ייגרס , (הבהל
 ןולא םייח , (הבהל םחול)
 ןוגוקמ ליריק , (בדנתמ)
(הבהל םחול)

401 הבהל
1171532

הבהלרעס
23/05/2019

19:07:05
23/05/2019

19:07:17
23/05/2019

19:25:18
24/05/2019

(מ)0:13:00
24/05/2019

(מ)0:13:00
7

 םחול) הידבוע ןח ,
 םחול) גנוי'צ םדא , (הבהל
 שורה רימת , (הבהל
 הטיקינ , (הבהל םחול)
 םחול) ידרו לאנתנ
 םחול) זניטרמ ויז , (הבהל
 לקרפ רחש , (הבהל
 ןיוול לאכימ , (בדנתמ)
(בדנתמ)

470 הבהל
9650760

הבהלםתור
23/05/2019

19:07:05
23/05/2019

19:07:20
23/05/2019

19:25:22
23/05/2019

21:51:56
23/05/2019

21:56:40
4

 םחול) גנוי'צ םדא ,
 לארה רימא , (הבהל
 רימת , (הבהל םחול)
 ויז , (הבהל םחול) שורה
(הבהל םחול) זניטרמ

403 קרב
3167372

רעס
 הדוהי רוא

ןויבס -
23/05/2019

19:48:43
23/05/2019

20:26:11
24/05/2019

13:06:11
4

 תווצ דקפמ) השובח דוד ,
 בשאבאמ לאכימ , (יוביכ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 , (שא םחול) ןהכ רואיל
(צ'במס) סלגנ יתיא

41 לייא
9020132

ןולייאעלס
23/05/2019

20:15:14
23/05/2019

20:15:24
24/05/2019

3:56:43
24/05/2019

6:29:07
8

 תווצ דקפמ) ירדא יסוי ,
 דלפשריה ןוריע , (יוביכ
 יול יחצ , (תרמשמ דקפמ)
 ןבואר , (יוביכ תווצ דקפמ)
 , (יוביכ תווצ דקפמ) רומ
 תווצ דקפמ) ירדוס םחנמ
 רלדניפש קיציא , (יוביכ
 , (יוביכ תווצ דקפמ)
 , (שא םחול) הלקט וררבא
(שא םחול) דמלמ רואיל

460 ןוקרי
3961572

דעלאןולא
23/05/2019

20:53:02
23/05/2019

20:53:12
24/05/2019

16:01:31
24/05/2019

17:04:25
2

 תווצ דקפמ) םוחנ זעוב ,
 ואלי םהרבא , (יוביכ
(שא םחול)

403 ןוקרי
6823915

רעס
 חתפ
הווקת

23/05/2019
21:02:20

23/05/2019
21:02:35

24/05/2019
14:07:11

2
 ןגס) ןילוטפנ ןיטנטסנוק ,

 ןאניא , (יוביכ תווצ דקפמ
(שא םחול) יואלח
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10 זכרמ
8200415

 ןושאררסיק
ןויצל

23/05/2019
14:10:00

(מ)

23/05/2019
14:10:00

(מ)

23/05/2019
14:30:00

(מ)

24/05/2019
17:02:45

24/05/2019
18:08:34

 ןגס) הדאז ריאי רואיל ,4
 יונ , (יוביכ תווצ דקפמ
 ןהכ ןורוא , (צ'במס) ןורוד
 יול ריקי , (שא םחול)
(שא םחול)

123

491 לייא
12-667-

79
ןולייאדשא

23/05/2019
14:02:00

(מ)

23/05/2019
14:02:00

(מ)

23/05/2019
14:30:00

(מ)

24/05/2019
17:28:24

8

 דקפמ) לאילוא לאכימ ,
 קיב ידג , (יוביכ תווצ
 רפוע , (יוביכ תווצ דקפמ)
 תווצ דקפמ ןגס) ןמלז
 ןגס) וטיוט ןר , (יוביכ
 ןנור , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןהכ
 םחול) ןייטש ינר , (יוביכ
 הדז יתיא , (שא
 רחש ןרילא , (בדנתמ)
(שא םחול)

405 ןויצ
1248579

רעס
 ןושאר
ןויצל

23/05/2019
21:37:58

23/05/2019
21:38:23

23/05/2019
23:52:01

3

 תווצ דקפמ) ןמציו יבא ,
 הכומס לט לאקזחי , (יוביכ
 ידע איגש , (שא םחול)
(שא םחול)

490 לצרה
1595751

הילצרהדשא
23/05/2019

21:39:09
23/05/2019

21:39:18
24/05/2019

16:10:10
24/05/2019

16:56:53
2

 תווצ דקפמ) זיוהקא ןולא ,
 םחול) דדח ריקי , (יוביכ
(שא

132

401 לצרה
3646972

הילצרהרעס
23/05/2019

21:39:10
23/05/2019

21:39:24
24/05/2019

16:57:05
4

 ןגס) לומיש ןב ידוא ,
 רואמ , (יוביכ תווצ דקפמ
 חצ , (שא םחול) ןולחכ
 ירשא לג , (בדנתמ) גייסא
(בדנתמ)

129

605 ןוקרי
9956167

עלס
 חתפ
הווקת

23/05/2019
21:40:40

23/05/2019
21:40:52

23/05/2019
22:10:02

24/05/2019
16:12:31

24/05/2019
17:05:10

1
 דקפמ) רואמ ןנור ,

(תרמשמ

601 זכרמ
1754713

 / עויס
יתלהנמ

אבס רפכ
23/05/2019

22:00:32
23/05/2019

22:00:42
24/05/2019

0:00:44
5

 דקפמ ןגס) יממוק ןתיא ,
 ןרילא ירמוע , (תרמשמ
 תווצ דקפמ ןגס) רוגמלא
 הדז השמ רואנ , (יוביכ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 , (שא םחול) רלנש לט
( ךינח) ףולכמ קחצי

603 לייא
63-189-

74

 / עויס
יתלהנמ

ןולייא
23/05/2019

23:02:07
23/05/2019

23:02:17
24/05/2019

17:28:15
1

 דקפמ) יליושאסוק בקעי ,
(הנטק הנחת

10 דיפל
3135376

ןולוחרסיק
24/05/2019

1:04:53
24/05/2019

1:05:06
24/05/2019

17:37:29
(שא םחול) ןזח ריפכ ,1

406 לייא
15-531-

51
םהושרעס

24/05/2019
14:35:00

(מ)

24/05/2019
14:35:00

(מ)

24/05/2019
14:55:00

(מ)

24/05/2019
16:11:56

24/05/2019
18:34:43

3

 תווצ דקפמ) רומ ןבואר ,
 דקפמ) יליוש יבג , (יוביכ
 םולש , (יוביכ תווצ
 תווצ דקפמ ןגס) ץיבודיוד
(יוביכ

400 סדרפ
3169472

תובוחררעס
24/05/2019

3:21:12
24/05/2019

8:23:05
24/05/2019

9:11:27
4

 דקפמ) הנורט והילא ,
 ינמחנ ןועמש , (יוביכ תווצ
 ןח , (יוביכ תווצ דקפמ)

 רואמ , (שא םחול) רקוש
(שא םחול) ולגזובא

404 סדרפ
6767615

הרדגרעס
24/05/2019

3:21:12
24/05/2019

7:49:27
2

 תווצ דקפמ) ןהכ ירמוע ,
 דרובלור ירוגירג , (יוביכ
(שא םחול)

406 סדרפ
8310380

תובוחררעס
24/05/2019

3:21:13
24/05/2019

11:13:27
24/05/2019

15:42:08
6

 תווצ דקפמ) הלוגנ יזח ,
 דקפמ) רהוז דדלא , (יוביכ
 סזומ דעיבא , (יוביכ תווצ
 , (יוביכ תווצ דקפמ)
 , (שא םחול) רשיפ רמתיא
 , (שא םחול) וסאי רוא
 םחול) וקנ'צברק רוגיא
(שא

404 לייא
55-677-

00
ןולייארעס

24/05/2019
3:54:48

24/05/2019
3:56:18

24/05/2019
(מ)4:10:00

24/05/2019
16:12:12

24/05/2019
17:27:38

7

 תווצ דקפמ) ריבד ילא ,
 ןגס) והילא םעונ , (יוביכ
 וטיוט ןר , (תרמשמ דקפמ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 תווצ דקפמ ןגס) רמע יתיא
 ןגס) ןהכ רואמ , (יוביכ
 דילו , (יוביכ תווצ דקפמ
 , (שא םחול) סימח היוודב
(שא םחול) רקנושש םתור

602 לייא
204-56-

701

 / עויס
יתלהנמ

24/05/2019ןולייא
4:32:56

24/05/2019
4:33:06

24/05/2019
6:28:09

 דקפמ ןגס) והילא םעונ ,4
 יכדרמ םעונ , (תרמשמ
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
 תווצ דקפמ ןגס) ןהכ רואמ
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 םחול) רחש ןרילא , (יוביכ
(שא

4 ריווא
3503375

עלס
 תוביצנ
 תואבכ
הלצהו

24/05/2019
4:46:17

24/05/2019
4:46:28

24/05/2019
12:10:28

24/05/2019
17:37:24

1
 חטש ןיצק) ינולא ימות ,
(יריווא עויסו

400 הבהל
6682732

הבהלרעס
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

7:59:05
24/05/2019

16:10:29
24/05/2019

16:35:57
3

 , (שא םחול) חנ'ג ריפכ ,
 םחול) לארה רימא
 ביישיליא ריאי , (הבהל
(הבהל םחול)

470 הבהל
9650760

הבהלםתור
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

7:59:08
24/05/2019

16:11:08
24/05/2019

16:36:08
2

 םחול) גנוי'צ םדא ,
 וקיבמש ליג , (הבהל
(הבהל םחול)

401 הבהל
1171532

הבהלרעס
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

7:59:12
24/05/2019

16:11:19
24/05/2019

16:36:42
3

 , (הבהל םחול) יניס גלפ ,
 , (הבהל םחול) שירוק ןור
 םחול) םולש דעיבא
(הבהל

1 הבהל
6949879

הבהלעלס
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

(מ)6:42:00
24/05/2019

8:17:11
24/05/2019

16:11:30
1

 דקפמ) ןנד ןבא לאירא ,
(הבהל

84 ףוח
28116201

 / עויס
יתלהנמ

ץלח
24/05/2019

8:13:12
24/05/2019

11:03:06
5

 תווצ דקפמ) ןהכ יסוי ,
 ןגס) ןומיס ןב ידע , (יוביכ
 איג , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןזור
 םחול) ררהלא איג , (יוביכ
 םחול) יחמק השמ , (שא
(הבהל

469 ןתנ
43-303-

30
הינתנןולא

24/05/2019
8:44:42

24/05/2019
14:42:47

2
 דקפמ ןגס) ןיהאש ףירש ,
 ןזוא ביני , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

 ןימינב
3900

 {ןורוח.מ}
644100צ

והיתתמרעס
24/05/2019

12:41:54

24/05/2019
12:41:00

(מ)

24/05/2019
13:02:05

24/05/2019
16:13:45

2
 דקפמ) הנוי בל המלש ,
 ןזח לאכימ , (יוביכ תווצ
(בדנתמ)

401 ןימינב
1248679

והיתתמרעס
24/05/2019

12:41:55

24/05/2019
12:41:00

(מ)

24/05/2019
13:02:14

24/05/2019
16:08:04

2
 תווצ דקפמ) ןויצ ןב ינומ ,
 ונסרב רמות , (יוביכ
(שא םחול)

471 לייא
9689160

ןיעידומםתור
24/05/2019

17:33:55
24/05/2019

17:34:02
24/05/2019

17:34:05
24/05/2019

18:28:02
2

 דקפמ) לאילוא לאכימ ,
 שמש ינד , (יוביכ תווצ
(תרמשמ דקפמ)

216

86 לייא
443-866-

01

 / עויס
יתלהנמ

ןולייא
23/05/2019

15:10:00
(מ)

23/05/2019
15:10:00

(מ)

23/05/2019
23:30:00

(מ)

603 לייא
63-189-

74

 / עויס
יתלהנמ

ןולייא
24/05/2019

18:53:38
24/05/2019

18:53:42
24/05/2019

19:29:28
24/05/2019

19:36:24
5

 ןגס) רזעילא םיסינ ,
 קיציא , (תרמשמ דקפמ
 תווצ דקפמ) רלדניפש
 ןגס) ינופ םיסינ , (יוביכ
 והיבא , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןוסב
 רקנושש םתור , (יוביכ
(שא םחול)

471 לייא
9689160

ןולייאםתור
24/05/2019

18:53:57
24/05/2019

18:54:02

24/05/2019
19:05:00

(מ)

24/05/2019
23:08:04

1
 דקפמ) דלפשריה ןוריע ,

(תרמשמ

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

24/05/2019
22:33:00

24/05/2019
22:33:05

25/05/2019
1:19:49

25/05/2019
1:34:11

2
 דקפמ ןגס) בולרנג ייגרס ,
 םויטרא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) וקנדוס

17

41 לייא
9020132

ןולייאעלס
24/05/2019

22:33:32
24/05/2019

22:33:54
25/05/2019

7:23:04
25/05/2019

7:36:55
3

 הנחת דקפמ) סייו לבוי ,
 אתוח ןב יקימ , (הנטק
 , (יוביכ תווצ דקפמ ןגס)
(שא םחול) יואסיע םדא

407 לייא
5764815

םהושרעס
25/05/2019

1:01:33
25/05/2019

1:01:42
25/05/2019

1:19:53
25/05/2019

3:13:12
25/05/2019

3:20:12
2

 תווצ דקפמ) יול יחצ ,
 םחול) סוליפ רחש , (יוביכ
(שא

30

401 ןויצ
5811615

ןולייארעס
25/05/2019

2:57:20
25/05/2019

2:57:28
25/05/2019

2:59:04
2

 ןגס) אתוח ןב יקימ ,
 והיבא , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןוסב
(יוביכ

401 לייא
66-824-

32
ןולייארעס

25/05/2019
2:58:30

25/05/2019
2:58:44

25/05/2019
3:10:48

25/05/2019
12:01:04

4

 תווצ דקפמ) ירדא יסוי ,
 ןגס) אתוח ןב יקימ , (יוביכ
 והיבא , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןוסב
 םחול) ןילוסא יעור , (יוביכ
(שא

471 לייא
9689160

ןולייאםתור
25/05/2019

6:58:16
25/05/2019

6:58:23
25/05/2019

7:26:41
25/05/2019

12:00:52
1

 דקפמ) תרדא ןב קיציא ,
(תרמשמ

25/05/2019ןולייאריפנס
7:18:00

25/05/2019
7:18:07

25/05/2019
7:23:46

25/05/2019
7:37:08

 תווצ דקפמ) ירדא יסוי ,4
 ןגס) אתוח ןב יקימ , (יוביכ

Page 6 of 16עוריא חוד- ןולייא הלצהו תואבכ יתוריש

26/11/2019EventModule/ModalDetails/frmEventReportPrintPage.aspx?EventReportId=1169696...



362 לייא
71-745-

69

 והיבא , (יוביכ תווצ דקפמ
 תווצ דקפמ ןגס) ןוסב
 םחול) ןילוסא יעור , (יוביכ
(שא

41 לייא
9020132

ןולייאעלס
25/05/2019

11:51:48
25/05/2019

11:51:52
25/05/2019

12:01:18
3

 דקפמ) יליושאסוק בקעי ,
 דדוע , (הנטק הנחת
 תווצ דקפמ ןגס) 'ג'גח
 וסור-הד ןרילא , (יוביכ
(שא םחול)

407 לייא
5764815

םהושרעס
25/05/2019

12:26:55
25/05/2019

12:27:01
25/05/2019

12:44:44
2

 דקפמ ןגס) ןמלז רפוע ,
 ןגס) ןהכ ןנור , (יוביכ תווצ
(יוביכ תווצ דקפמ

401 לייא
66-824-

32
ןולייארעס

25/05/2019
13:14:22

25/05/2019
13:14:27

25/05/2019
13:30:26

25/05/2019
15:57:23

25/05/2019
16:11:29

2
 דקפמ ןגס) 'ג'גח דדוע ,
-הד ןרילא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) וסור

478

41 לייא
9020132

ןולייאעלס
25/05/2019

13:14:22
25/05/2019

13:14:30
25/05/2019

13:30:30
25/05/2019

15:58:24
25/05/2019

16:09:29
1

 דקפמ) יליושאסוק בקעי ,
(הנטק הנחת

114

3 לייא
508-80-

601
ןולייאעלס

23/05/2019
15:10:00

(מ)

23/05/2019
15:10:00

(מ)

23/05/2019
23:50:00

(מ)

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

25/05/2019
17:29:03

25/05/2019
17:29:08

25/05/2019
18:12:59

25/05/2019
18:37:12

25/05/2019
18:55:00

(מ)
2

 תווצ דקפמ) ירדוס םחנמ ,
 ןגס) רמע יתיא , (יוביכ
(יוביכ תווצ דקפמ

403 לייא
59-159-

15
ןיעידומרעס

25/05/2019
20:04:56

25/05/2019
20:05:00

25/05/2019
20:57:39

2
 תווצ דקפמ) יליוש יבג ,
 םחול) אכלמ בגנ , (יוביכ
(שא

55

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

26/05/2019
0:05:54

26/05/2019
0:06:00

26/05/2019
0:25:33

26/05/2019
0:31:57

26/05/2019
0:32:02

2
 תווצ דקפמ) ירדוס םחנמ ,
 ןגס) רמע יתיא , (יוביכ
(יוביכ תווצ דקפמ

10

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

26/05/2019
6:46:07

26/05/2019
6:46:19

26/05/2019
8:08:21

26/05/2019
9:25:27

2
 דקפמ ןגס) גרבנירג יש ,
 רתיבא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) םהרבא

3 לייא
508-80-

601
ןולייאעלס

26/05/2019
6:51:16

26/05/2019
6:51:21

26/05/2019
8:08:25

26/05/2019
8:15:39

26/05/2019
12:16:05

1
 ןיצק) ןלטק ףסא ,

(םיעצבמ

-8269 םי
520-73

יללכ
 תעבג
יכדרמ

26/05/2019
10:40:36

26/05/2019
10:40:41

26/05/2019
11:15:19

26/05/2019
15:00:00

(מ)
2

 תווצ דקפמ) שוטרפ יסוי ,
 תימע(19) , (יוביכ
(בדנתמ) ינווראש

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

26/05/2019
12:55:57

26/05/2019
12:56:06

26/05/2019
13:08:45

26/05/2019
13:22:39

2
 דקפמ ןגס) גרבנירג יש ,
 חבד ולש , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

26/05/2019
15:08:37

26/05/2019
15:08:46

26/05/2019
15:18:33

26/05/2019
15:22:20

2
 דקפמ ןגס) גרבנירג יש ,
 רתיבא , (יוביכ תווצ
(שא םחול) םהרבא

403 לייא
59-159-

15
ןיעידומרעס

26/05/2019
16:43:00

26/05/2019
16:43:04

26/05/2019
16:43:55

2
 תווצ דקפמ) יבהז יבא ,
 םהרבא רתיבא , (יוביכ
(שא םחול)

10

404 לייא
55-677-

00
ןיעידומרעס

26/05/2019
16:45:00

26/05/2019
16:45:15

26/05/2019
17:14:56

26/05/2019
17:22:45

2
 דקפמ ןגס) גרבנירג יש ,
 חבד ולש , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

7

403 לייא
59-159-

15
ןיעידומרעס

27/05/2019
13:00:00

(מ)

27/05/2019
13:01:00

(מ)

27/05/2019
13:06:20

27/05/2019
13:21:15

27/05/2019
13:29:43

2
 דקפמ ןגס) יניז ריפוא ,
 ןילוסא יעור , (יוביכ תווצ
(שא םחול)

9

 יוביכ חוכ .11024 :עוריאב ולעפוהש בכר ילכ רפסמ .23

 שא יפוצ םיבדנתמ םיאבכ

202111

 עוריאב לעפוהש תעייסמה הנחתה דויצ .26 עוריאב לעפוהש דויצ .25
 ('קד) תדיינ הבאשמ (רטיל) ףצק (ג''ק) הקבא (ק''מ) םימ ('קד) תדיינ הבאשמ (רטיל) ףצק (ג''ק) הקבא (ק''מ) םימ

32.0480.0

 עוריאב לעפוהש ףסונ דויצ .27

תומכבאשמ/דויצ רואיתבאשמ/דויצ תצובק

56.00('מ 20 ךרואב) (הדיחי) 1' קונרזיוביכ דויצ

12.00('מ 20 ךרואב) (הדיחי) 3' קונרזיוביכ דויצ

8.00('מ 15 ךרואב) (הדיחי) 2' קונרזיוביכ דויצ

ינד שמש תרמשמה דקפמ י''ע רשואו ארקנ

ינד שמש עוריאה דקפמ י''ע רשואו ארקנ

 עויסו תועדוה .ג

העשב-ל העדוה הרסמנ .38
 לבקמ
העדוהה

חוודמה יטרפתורעההעגה תעש

םימחר סומעתירוזא הנחת רבוד
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23/05/2019א'דמ
14:04

םימחר סומעהמיס

 דקפמ ןגס / דקפמ
תירוזא הנחת

23/05/2019
13:59

הנאיבוט רמותםיעצבמה רדחב אצמנםהרבא ימר

יזוחמ מ'דרמ
23/05/2019

14:02
הנאיבוט רמותןוכדעימיסנ

הרטשמ
23/05/2019

14:04
ורוט

 אובמ בושייל הנכס לשב םוקמל םילודג הרטשמ תוחוכ זרזל שי
ןיעידומ

םימחר סומע

 תוביצנ) יצרא ט'לשמ
(ה'בכ

םימחר סומע

 / ל'קק-רועיי תויושר
ג'טר

23/05/2019
14:06

םימחר סומעחוודמידיג

םימחר סומעא'מ / תימוקמ תושר

23/05/2019
14:00

 לייא .םוקמל םיסוטמ םישקבמ הלודג הפירש לע םיחוודמ ל'קק
.םוקמל אצוי 1

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
14:14

(צ'במס) םימחר סומעםיסוטמ עויס תשקב העצוב

23/05/2019
14:22

בושיי יוניפ לע החנמ 1 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
14:22

8 ,'פמט 42 ,היינשל רטמ 3 לש תוריהמב תיחרזמ םורד חור
 תימורד רתוי היהת חורה הבורקה העשב .תוחל יזוחא
 העשב .רבדה ותוא תוחלו 'פמט ,היינשל יצחו רטמ תוריהמבו

 ,היינשל דחא רטמ תוריהמבו תיברעמ היהת חורה ןכמ רחאלש
.ההז תוחלו ,'פמט 41

היגולורואטמ

23/05/2019
14:21

 הפירשה עוריאה םוקמל םידשא חולשל שי חוודמ ןולייא ח'תמ
 םוקמל םיסוטמה תא זרזל שי ןכ ומע בושייה תדוקנ ךותב הניה
עוריאה םוקמל םידשאה תא זרזל ןכ ומכ

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
14:26

 םיחטש - הפירש - 13:59 :ב חתפנ עוריאה :(ןולייא) זכרמ
 תיב רוזאב ןמש ןב רעי 443 שיבכ , רעי / השרוח - םיחותפ
16 (1) םתור ,(2) עלס ,(1) דשא ,(6) רעס :כ'דס . ןימלעה
 .5925 :הנזאה תשר .:עוריאה דקפמ םיבדנתמ 1 ,שא ימחול
 םיעצבמ עגרכ הלודג רעי תפירש .ךרוצה תדימב םיפסונ םיטרפ
 סומע) הלעפוה שא תכמ תדוקפ ןיעידומ אובמ בושייה לש ינוניפ
םימחר

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
14:24

 זוחמב ףסונ עוריא בקע םיסוטמל רושיא ןיא יצרא טלשמ יפ לע
שוי

-ןדקומ) ימיסינ קיציא
(ם'דרמ

23/05/2019
14:27

 ת'פ תנחתמ אצי דשא בכר ,דשא יבכר לש שא תכמל השקב
 םידשא תאצוה ךרוצל יצרא טלשמל השקב הרבעוה ןכ ומכ
תוזוחמ הצוח

-ןדקומ) ימיסינ קיציא
(ם'דרמ

23/05/2019
14:31

 ךותמ תא הרזג תורזג לש הקולח םידבועה לכ לש יללכ סויג
רעיה ךותמ תחא הריזג ןיעידומ אובמ בושייה

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
14:32

יללכ םוריח סויג עצבל החנמ 1 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
14:37

(צ'במס) םימחר סומעעוריאה םוקמל ךרדב ףרועה דוקיפמ םימ לש תוילכמ

23/05/2019
14:41

 תבוטל ףצק םע ודיגממ םיסוטמ גוז רשוא :רחואמ חוייד
.עוריאה

 צ'במס) הלרוסק הילו'ג
(יצרא ט'לשמ

23/05/2019
14:41

 רובגת ןולייא תנחתל חולשל תויאבכ ןיאש חוודמ זכרמ ט'לשמ
הנחת

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
14:43

הריעב בכעמ םע ואצי םיסוטמה ינולא ימות -4 ריוא תייחנהב
 צ'במס) הלרוסק הילו'ג
(יצרא ט'לשמ

23/05/2019
14:45

(צ'במס) םימחר סומעעוריאה םוקמל ךרדב תויחרזא תוילכמ2-ו אבצה לש תוילכמ 2

23/05/2019
14:49

 אצוי תיריווא היישעתמ בכר ףסונב ,עוריאל אצוי ג'בתנמ בכר
ןולייא תנחת רובגיתל

1 זכרמ

23/05/2019
14:56

 חטש להנמ הקוריה תרייסה לש זכרמ בחרמ להנמ -לליה
 ל''קק גיצנ תא ףילחמ 0505285894-םוקמב

(צ'במס) ןורוד יונ

23/05/2019
14:59

תורמצ תפירש לע חוודמ 41 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
15:00

 רשק שיא יטרפ תלבק ךרוצל יצרא ט'לשמ םע רשק ורצי ר'עקפ
 םיטשפ ורסמנ .זכרמ מ'דרמ םע הדיעו תחיש העצוב .חטשב
 תומכ יבגל ןכדעל ושקבתה ר'עקפ .חטשב רשק שיא לש
.תוילכמה

 צ'במס) ץנימ הירוטקיו
(יצרא ט'לשמ

23/05/2019
15:50

 תליש ןויכלו םדא ןקתמ ןויכל הגליד הפירשה חוודמ ןולייא ח'תמ
םיבושיי יוניפ עצבל שי

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
15:52

 חוודמ ןיעידומ לבח א'ומ בושיי ט'בק קילא םע רוריב רחאל
 םדא ןקתמ 'מח ןכ ומכ לאינד רפכו וזמג בושיי לש יוניפ עצובש
סיסבה יוניפל ששח םע עוריאה יבגל ןכדוע

(צ'במס) םימחר סומע

23/05/2019
16:01

 יוניפ לש ךרוצ יבגל ןכדועמ םיסינ רואיל תליש ט'בק בושיי
תליש בושייה

(צ'במס) םימחר סומע

יזוחמ מ'דרמ
23/05/2019

16:11
 ךרדב םיפסונ 4-ו עוריאב תעכ םילעופ םיסוטמ 4 יכ ונכדוע
 .ןופצהמ םוקמל

 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

23/05/2019
16:14

 תקידבל םיעידומ אובמ בושייל תווצ חלשנ ז''ממ תארוהבלאנתנ ןרע
 םוקמב הקירסו ופרשנש םיתבה

 יזוחמ ט''לשמ יונ
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23/05/2019
16:22

 רובע דיינ רשק רתא לעפוה יצרא טלשמ שמחא ץנג ףסא י'פע
.זכרמ זוחמל רבעוה חווידה .עוריאה

 ט'לשמ צ'במס) ליג ןפג
(יצרא

23/05/2019
16:26

.עוריאה ןוויכל תאצוי ןיפירצמ תילהצ תיאבכ :יצרא טלשמ פ'ע
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
16:27

 .עוריאה ןוויכל אצוי הרדג תנחתמ דיינ רשק רתא
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
16:35

 אבס רפכ תנחתמ דשאו רעס יבכר ינש םיאצוי ז'ממה תארוהב
42 לייא לש יווילב םדא ןקתמ ןויכל

 ןדקומ) יחילמ ידע
(ם'דרמ

23/05/2019
16:37

(צ'במס) ןורוד יונ םימודק תואנל ונפוה מ''גא .ק לש הארוהב םיסוטמה

23/05/2019
16:38

 .עוריאל ועיגה םיכינח 4 + םילמס סרוק דקפמ
 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

23/05/2019
16:38

(צ'במס) ןורוד יונ רשקה לש 999 בכר תר איצוהל העדוה הרבעוה

23/05/2019
16:40

(צ'במס) ןורוד יונ089783725- ףרועה דוקיפ לש תוילכימ

23/05/2019
16:43

 תובוחר תנחתל עויס תשקב החלשנ
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
16:45

 אובמל יתרטשמ יוויל םע ונפוה תויחרזא םימ תוילכמ ינש
.םיעידומ

(צ'במס) ןורוד יונ

23/05/2019
16:47

 .הבהלל עויס תשקב החלשנ
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
16:48

 .םידקפמ רדתו סוניכ חטש תודוא ןכדוע הבהל תדיחי דקפמ
 צ'במס) ןייש לעי

(יצרא ט'לשמ

23/05/2019
16:52

(צ'במס) םימחר סומעםיעידומ אובמ רוזא לכ תא וקתינ למשח תרבח

23/05/2019
16:52

(צ'במס) ןורוד יונ.םיעידומ אובמב למשח קותינל למשח תרבחל השקב הרבעוה

למשח תרבח
23/05/2019

16:55
 .רוזאב למשחה לכ תא קתנל למשח תרבחל תשקב הרבעוהילג

-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי
(ם'דרמ

23/05/2019
16:56

 . עוריאל אצי הווקת חתפ תנחתמ דשא בכר
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
16:56

 םיתווצ 10 לש השירדל מ''גא .ק לש הארוהב השקב התלעוה
 םיבכרו םיתווצ קפסל ותלוכיב ול ןיאש רסמ ןרוק ןורי

(צ'במס) ןורוד יונ

23/05/2019
17:05

 . עוריאל אצי םיאבכ 2 םע ןויצל ןושאר תנחתמ ןולא בכר
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
17:12

 השירד הרבעוה ריוואה ליח י''ע עצובי ר''עקפמ יזוח רשוא
 יזוחמה ק''פחל יזוחה רוביחל (ריפכ) תוביצנל

(צ'במס) ןורוד יונ

למשח תרבח
23/05/2019

17:13
 לואש

 הרבעוה .קספוה רוזאב למשחה לכש תחוודמ למשח תרבח
 .שיבכל ולפנש םילבכ תובקעב םוקמל עיגתש תדיינל השקב

-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי
(ם'דרמ

23/05/2019
17:13

 םילפוש ינשו םיימש בכורל יצראה ט''לשמל השירד הרבעוה
 ףרועה דוקיפמ

(צ'במס) ןורוד יונ

23/05/2019
17:28

 .עוריאל ואצי ףוח זוחממ דחא דשאו םירעס 2
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
17:30

 אובמ בשומ תבוטל ועיגה ןולא בכרו תויחרזא תוילכמ 2
.םיעידומ

(קפח) הנאיבוט רמות

23/05/2019
17:31

.עוריאה תבוטל תוביצנהמ וצקוה ןצינ ירישכמ 18
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
17:39

 תולעמ 40 ,היינשל 'מ 1.5 ,תיברעמ-םורד חור :היגולורואטמ
 'מ 3.5 ,תיחרזמ םורד חור :תובורקה םייתעשב .תוחל % 12-ו
 .תוחל 19% ,תולעמ 35.5 ,היינשל

 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

תימינפ חוויד תצובק
23/05/2019

17:56
 יארחא -ןולייא ח'תמ .בושיב הפירשה יוביכ לע יארחא - 2 זכרמ
תינופצה הרזגה לע

1 זכרמ

23/05/2019
17:57

 ,בושייל תיחרזמ יוביכה יסוטמ תא קינזהל החנמ 1 זכרמ
1 לייא דוקיפב הנבל םיסוטמה תדובע םויס רחאל ,רטמ 500-כ
.הפירשה תא רומגל סנכת

(רמות) הנאיבוט רמות

23/05/2019
17:59

(קפח) הנאיבוט רמות..םיעידומ אובמל החלשנ ,חטשל העיגה תפסונ םימ תילכימ

 ןדקומ
23/05/2019

17:59
1 זכרמןולייא תנחת לש הרגשה יעוריא לע תוירחא חקול 1 סדרפידע -מ'דרמ

 דקפמ ןגס / דקפמ
תירוזא הנחת

23/05/2019
18:00

 -תובוחר ח'תמ
יול קיציא

ןולייא לש הרגשה יעוריא לע תוירחא חקיש ול רסמנ
-ןדקומ) יחילמ ידע
(ם'דרמ

23/05/2019
18:25

1 זכרממ לביקש המישמ עוציבל םיעידומ אובמל ךרדב 1 ןוקרי
.בושייה לש יפקיהה חטשה תקידב -

(קפח) הנאיבוט רמות

23/05/2019
18:26

.ק'פחב ןצינ ירישכמ 18 ולבקתה
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
18:43

 ןוסלב לבוי
ףוח מדרמ

42 למרכסוניכ חטשל עיגה

23/05/2019
18:46

 םייקתת 19:00 העשב ,ופרשנש םיתב 15-כ לע חוודמ 1 זכרמ
 הלועפל םיכרענ ,תוכורא תועש דוע ךשמי עוריאה ,בצמ תכרעה
.תיליל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
19:07

(צ'במס) הבהל צ'במס.עוריאה םוקמל םכרדב הבהל תדיחי
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23/05/2019
19:15

17 ,תולעמ 36 ,היינשל 'מ 2.5 ,תינופצ חור :היגולורואטמ
 ,תיחרזמ ןופצ היהת חורה תובורקה םייתעשב .תוחל יזוחא

 .תולעמ 33 ,היינשל 'מ 1.5

 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

23/05/2019
19:21

3 זכרמ
 .(ןולייא ח'תמ) ימר תוירחאב -תינופצ 1 :תורזג 3ל קלוחמ חוכה
 לגעמ : 3 הרזג .זממסה םחנמ-תוירחאב בושיה ךותב- 2 הרזג
 ( ת'פ ח'תמ) קיציא -תוירחאב םדא ןקתמ דע ינוציח

1 זכרמ

23/05/2019
20:15

 ,יחצ ,לבוי ,ןוריע :חטשב תוחוכ ןונעיר תבוטל 41 לייא
.סוליפ ,יטומ ,יוטקל ,םויטרא ,בדנ ,יקימ ,ןבואר ,רלדניפש

(צ'במס) רקנס רפוע

23/05/2019
20:24

(צ'במס) רקנס רפוע.ףוליחל םימחולה תא עיסמ ד'נמ ןיצק םלושמ יבוק

23/05/2019
20:30

 ,אתוח ןב יקימ ,סוליפ רחש :הנחתה תבוטל יללכ סויגב וסיוג
 ,ירדוס םחנמ ,יכדרמ םעונ ,יול יחצ ,סייו לבוי ,דלפשריה ןוריע
 ,וטיוט בדנ ,וקנדוס םויטרא ,קיב ידג ,רקנס רפוע ,ןהכ רואמ
 בקעי ,אכלמ בגנ ,ןילוסא יעור ,ילאומש יטומ ,והילא םעונ
 רפוע ,יוטקל רואמ ,ןייטש ינר ,סימח היוודב דילו ,יליושאסוק
.ןוקפיל ןבו ןמלז

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב

23/05/2019
20:36

 דגיל רוזאב רעיב םיצוק תפירש תחתפתמ יכ חוודמ 1 לייא
.וזומרה ימלואל ךומסב רטנס

(צ'במס) רקנס רפוע

23/05/2019
20:36

 ואצי יבייר רתייבאו ,ףיש רואינש ,ילאד יסוי םע אצי 90 זכרמ
חטשב תוחוכ ןונערל םיעידומ אובמ ןוויכל

(צ'במס) ןמפוה םחנמ

23/05/2019
20:42

(צ'במס) רקנס רפוע.וזומרה ימלואב הדוקנב 25 רפס

23/05/2019
20:42

 רטנס דגיל רוזיאב רעיב רדח הריעב דקומ לע חוודמ 1 לייא
וזומרה םיעוריאה םלואל ךומסב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
20:48

(צ'במס) רקנס רפוע.ריית רינ ,ירדא יסוי :הנחתל ועיפוה

23/05/2019
20:50

 עוריאל םכרדב הווקת חתפמ םיפסונ םירעס 2
-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי

(ם'דרמ

23/05/2019
20:50

 תנחת תרזג לע תוירחא חקול רטכיל ינור ,ז'ממה תארוהב
 דרוי 1 לייא ,חטשב 1 לייא תא ףילחמ 1 סדרפ ,ןולייא
1 אבס .תובוחר תרזג לע תוירחא חקול 2 סדרפ .תוננערתהל
.2 זכרמ תא ףילחמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

יזוחמ מ'דרמ
23/05/2019

20:55
1 לייא.ןורדמל םורד ןוויכל תדרל הליחתמ הפירשה

23/05/2019
21:15

15%-ו תולעמ 34 ,היינשל 'מ 2 ,תיחרזמ חור :היגולורואטמ
 .יוניש אלל תובורקה םייתעשב .תוחל

 צ'במס) ןייש לעי
(יצרא ט'לשמ

23/05/2019
21:18

(צ'במס) רקנס רפוע.יליוש יבג ,הלקט וררבא ,רחש ןרילא :הנחתל ועיפוה

23/05/2019
21:23

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.ןיעידומ תנחתב החונמל עוריאה דקפמ י'ע ררחוש 25 רפס

23/05/2019
21:31

 ,403 קרב םע דחיב לקק לש בתנל ןיתממש חוודמ 1 ןוקרי
406 ןוקריו 460 ןוקרי

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
21:43

406 סדרפו 400 סדרפ םיתווצ 2 םע דחיב ןוריע 470 לייא
.ל'קק לש רייס םע דחיב םיסנכנ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
21:45

.תוקידבב ,אפורה ףסא םילוחה תיבל הנופ ומח ימיש
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
21:59

.1 סדרפל רבעוה דוקיפהש חוודמ 1 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
21:59

 .םיתווצה ללכ שארב שאר תוחוכ ןונער עצבל החנמ 1 סדרפ
.טלשמ לומ אדוול

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

תימינפ חוויד תצובק
23/05/2019

22:05
מ'גא .ק+ז'ממ

 הקיטסיגול .ק ידי לע קולדת תויאשמ 2 עוריאה םוקמל ונמזוה
 ןולייא תנחתל עיגת איה - רקובל הלכלכ הנמזוה ןכ ומכ .יזוחמ
 תובקעב םילוקת םיבכר לע עודי אל הז בלשב .חטשל רובעתו

.עוריאה

-ןדקומ) ימיסינ קיציא
(ם'דרמ

23/05/2019
22:11

 תא בזוע ,1 אבסל רבעוה ותרזגב דוקיפהש חוודמ 2 זכרמ
.קפחל עיגמ עוריאה

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
22:40

 לש םיתווצ תפלחהל סוניכ חטשל ןיעידומ אובמל אצוי שמש ןורי
.רגשט הסוגנ ,רמע השמ ,הקד יתיא םימחולה םע ןוקרי

(צ'במס) ןמפוה םחנמ

23/05/2019
22:53

 ,דשאו רעס 2 לש עויס ךירצש חוודמ דלפשריה ןוריע 41 לייא
 ונפוי ,ריוואה ליח לש םיעיגמ עגרכש םיבכר 4 שי הקידב רחאל
.ןכדוע ןוריע .ותבוטל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:01

 וזומרה ימלוא רוזיאב הפירשה תושדחתה לע םיחוודמ לייא
.םוקמל הנפוה 402 לייא ,רטנס דגילב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:02

(צ'במס) רקנס רפוע.חטשב 3 לייא תא ףילחהל האיצי-603 לייא

23/05/2019
23:08

 םימ שקבמ ,םיעידומ אובמ לש הרזגה תא חקלש חוודמ 1 אבס
 .הפלחהל תוללוסו הייתשל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:09

.גירח רבד ההזמ אל עגרכש חוודמ יניז 402 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:12

1 ןוקרי ,חרזמ םיעידומ אובמב אצמנ 3 לייאש חוודמ 1 סדרפ
.םיעידומ אובמ ךותב 1 אבס ,443 שיבכב אצמנ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:10

 הארנה לככ .עגפינ עוריאה ךלהמב ןולייא תנחתמ ומח ימיש
.אפורה ףסא םילוח תיבל הנופ .דיב עקנ

-ןדקומ) ץיבוקילז תעפי
(ם'דרמ
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23/05/2019
23:32

 אצמנ ,3 לייא לש הרזגה לע דוקיפ חקל יליושאסוק בקעי
.ןוקרי לש תווצו הבהל לש םיתווצ 2 םע םוקמב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
23:50

.םוקמהמ הבהל יתווצ תא ררחשמ 1 זכרמ
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
00:17

 הרזח .זוחמה ללכ םע ינופלט דועיוו בצמ תכרעה המייסתה
.םירדתב הנזאהל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
00:19

 םידומצה םידקומ שי דול ןוויכל 443 שיבכ לע חוודמ 470 לייא
.יוביכל לעפיש תווצ חולשל שי ,שיבכל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
00:00

 םיח'תמ ז'ממ .ק'פחב תיזוחמ בצמ תכרעהו דועיוו תליחת
.זוחמה הטמו

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
00:28

 תודוקנ ןיא ,הבוכ לכה םימודק תואנבש חוודמ סייו לבוי 42 לייא
.תונשעמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
00:50

00:48 העשב דוהי תנחתל ועיגה 7 + 6 הבהל - ןוקית
 צ'במס) בקעי רפונ
(יצרא ט'לשמ

24/05/2019
01:10

 לכ ,ש'מחתה רוזיאב הפיקמ הקירס רחאל חוודמ 470 לייא
.רזח למשחה ,הדוקנה תא םיבזוע .הריעב ןיא ,ובוכ תודוקנה

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
01:14

.1 סדרפ י'ע ררחוש 470 ןויצ
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
01:16

 לגלג ףילחהל היעב היהי ,בכרב ר'צנפ לע חוודמ 470 לייא
.הנחתה ןוויכל טאל םיעסונ ,חטשב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
02:03

 עוריאהמ תררחושמ ףוח זוחמ לש הנבלה לכש חוודמ 1 סדרפ
.העיסנל םירישכו םיינריע םיגהנה ללכ .ז'ממ רושיאב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
02:26

 רדג תא וצחש םידושח 3 יבגל םירפא ר'מטחמ חוויד לבקתה
 תיצהל םיסנמו ןמש ןב רעי ןוויכל סורדוב רוזיאב תכרעמה
 הלעה ריוואה ליח ןכ ומכ ק'פחב הרטשמל רבעוה חוויד ,תודוקנ
.תוקירס עצבמו רוזיאה לעמ ט'לזמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
02:44

 דיל למשחה תרבח רוזיאב הפירשה תושדחתה לע חוויד שי
.הקידבל םיפסונ םיתווצ יווילב םוקמל אצוי בקעי ,ןימלעה תיב

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
02:52

(צ'במס) זכרמ קפח.םוקמה תא ובזע תויחרזאה תוילכימהש חוודמ 1 אבס

24/05/2019
02:59

32 .ש/מ 3 תיחרזמ חור - 03:00 העשל תינכדע היגולורואטמ
.תובורקה םייתעשב יתועמשמ יוניש אלל .תוחל 30% .תולעמ

 צ'במס) סאימחנ יסוי
(יצרא ט'לשמ

24/05/2019
03:12

 רדג ןוויכל םדא ןקתמ רוזיאב תחתפתמ הפירש לש יוהיז עצוב
.םיתווצ םינפמ ,הפירשה יבגל ןכדוע ןוריע 470 לייא ,תכרעמה

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
03:17

(צ'במס) זכרמ קפחםדא ןקתמ ןוויכל םינפומ ןוקרי לש דשא בכרו 405 לייא

צ'מא / ר'עקפ / ל'הצ
24/05/2019

03:18
םירפא למח

 ןכ ומכ ,םיתווצה תבוטל תכרעמה רדג לע יאבצ רויס ןיתמיש
.ונלש תווצה תא םיוולמ םדא ןקתמ לש החטבא יתווצ

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
03:54

 רויס םיעצבמ ,םיבכרה םע חטשל השיג ןיאש חוודמ 405 לייא
 ולעי םיסוטמש חוודמ דלפשריה ןוריע 41 לייא .יאבצ פי'ג םע
 םיתווצ .עוריאה תבוטל ונפויו 04:30 תוביבסב ןושאר רוא םע
.הנגהל םיכרענ

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
04:26

(צ'במס) זכרמ קפח.יקנ לכה ,למשח תרבח תרזגב ומייסש חוודמ יליושאסוק בקעי

24/05/2019
04:31

 ןולייא םעטמ דוקיפ חקול תרדא ןב קיציאש חוודמ 1 לייא
 םילורטפ עצבל וחנוה םיתווצה ,דלפשריה ןוריע תא ףילחמו

.הפירשה ירוזיא לכב
(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
04:36

(צ'במס) זכרמ קפח.05:12 הנושאר הארמה ןמזש תחוודמ (רפונ) יצרא טלשמ

24/05/2019
04:40

 ז'ממס .05:24 הנושאר הארמה תעש םינכדעמ יצרא טלשמ
ןכדועמו קפחב חכונ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

 תוביצנ) יצרא ט'לשמ
(ה'בכ

24/05/2019
04:46

ינולא ימות - 4 ריווא.עוריאל האיצי תחוודמיסוי

24/05/2019
04:45

 ןב קיציא 41 לייא תארוהב םדא ןקתמ תבוטל הנפוה 404 לייא
תרדא

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
04:51

 ןרילאו וטיוט ןר 491 לייא ,ןילוסא יעורו יכדרמ םעונ 402 לייא
.םיעידומ אובמ תבוטל םינפומ .רחש

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
05:42

126.00 :הנווכה רדת .עוריאל ואירמה םיסוטמ 4
 צ'במס) סאימחנ יסוי

(יצרא ט'לשמ

24/05/2019
05:38

 .םיעידומ אובמב 403 קרב םע דחיב ןיתממ 41 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
06:04

5 תויחרזמ םורד תוחור - 06:00 העשל תינכדע היגולורואטמ
 תובורקה םייתעשב יוניש אלל .תוחל 15% .תולעמ 32 .ש/מ
.תולעמ 38ל הלעתש 'פמטה דבלמ

 צ'במס) סאימחנ יסוי
(יצרא ט'לשמ

24/05/2019
06:18

 םיחטשב רבודמ םדא ןקתמ רוזיאבש חוודמ 41 לייא
.יפוס יוביכ םיעצבמ םיתווצ .הריעב ןיא ,םינשעמש

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
06:42

 ,וזמיג ןוויכל 400 לייא רוזיאב תושדחתה לע חוודמ 41 לייא
.הדוקנל ונפוה יוביכה יסוטמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
07:35

 רושיאב ק'פחהמ ןצינ ירישכמ 2 חקל ריוואה ליחמ ןומכח ןב
.הדנב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
07:37

.םיתווצל ורבח רוטקרטו תויאבכ 2 ,ל'קק חוכש חוודמ 41 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

.הדנב רושיאב ,ןצינ רישכמ חקל ריוואה ליחמ ץרפ ןועמש
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24/05/2019
07:46

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
08:02

(צ'במס) הבהל צ'במס.עוריאה םוקמל ועיגה הבהל יתווצ ללכ

24/05/2019
08:22

לאינד
 ,הריצחובא םיסינ ,תוקילד רקוח םע דחי יצרא תוריקח ד'מר
 ואצי ,קרב ינב תנחתמ ימיחר יזח תוריקח ןיצקו ןולוח תנחתמ
.הריקחל

 ד'מר) רגרבכור ןריב
(יצרא תוריקחח

24/05/2019
08:46

1 לייא ,תליש / תור רפכ רוזיאב הפירש לע העדוה הלבקתה
.םיעידומ אובממ םיררחושמ םיתווצ 3 ,םוקמל אצוי

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
08:48

תור רפכ ןוויכל 460 ןוקריו 404 לייא 41 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
08:49

.תליש תמוצל ךרדב 401 לצרהו 490 לצרה 402 אבס
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
08:45

קפח
 שיבכ תור רפכב תחתפתמש הפירש לע קפחל חוויד רבעוה
.םיבר םיחוויד םילבקתמ םוקמל תוחוכ םדקל ,446 השיג

(צ'במס) רקנס רפוע

24/05/2019
08:53

 שי ,446 שיבכ תא רוגסל החנוה קפחב חכונ הרטשמ גיצנ
.שיבכל הנכס

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
09:20

 אוה םיעידומ אובמ רוזיאמ תעכ הארנש ןשעהש חוודמ 1 אבס
.הדובעב ,רעובש ןסחמב רבודמ ,הטילשב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
09:21

 .תליש תמוצל ךומסב הדוקנב תולטה 2 ועציב יוביכה יסוטמ
.תיעקרק הדובעב םיליחתמ םיתווצ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

24/05/2019
11:53

(צ'במס) זכרמ קפח.ףוליח םיעצבמ הילצרה יתווצ

ק'פח
24/05/2019

11:55
(צ'במס) זכרמ קפח.םיעידומ הפצמב המישמ אלל םיתווצל תוכרעיה חטש

24/05/2019
12:11

ירא ןב רבטלשמ הרשוא סוטטסב יריווא עויסל השקב

ק'פח
24/05/2019

12:11

 אצמנ 42 לייא .ןיעידומ לש ןימלעה תיב רוזאב הפירש לע חוויד
 והשמ םיהזמ אל ,םימייק םידקומב דבועו םיתווצ 3 םע םוקמב
 .שדח

ןולייא םיעצבמ

ק'פח
24/05/2019

12:15
ריואה ליח יוביכ.םיעידומ הפצמב םיאצמנ יעקרק יוביכ בכרו שוקשוא יבכר 3

ק'פח
24/05/2019

12:38
 .41 לייאל רבעוה .וזמיג רוזאב תופירש תושדחתה לע םיחוויד
.רוזאל םירבעומ תוחוכ

ןולייא

24/05/2019
12:40

 חטשל ש'וי ןימינב תנחתמ ןולאו רעס םיאצוי ריפכ לש היחנהב
.םיעידומ הפצמב סוניכ

 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

24/05/2019
12:46

1 לייאוזמיג בושיי ןוויכל תוחוכ םדקל

24/05/2019
12:47

41 לייא.הקידבב ,והשמ ההזמ אל עגרכ .וזמיגב אצמנ

24/05/2019
12:48

41 לייא.ךירצ דחא תווצ קר ןטק והשמ ,רצחב םיצטוק תפירש

ק'פח
24/05/2019

12:50
490 לצרה.הפירשב םילפטמ ,םיעידומ אובמ רוזאב תושדחתה ההזמ

 תוביצנ) יצרא ט'לשמ
(ה'בכ

24/05/2019
13:00

(צ'במס) זכרמ קפח.תנכדועמ היגולורואטמל השקב

24/05/2019
13:02

 ,היינשל 'מ 6 ,תיברעמל תיברעמ םורד ןיב חור :היגולורואטמ
 היהת חורה תובורקה םייתעשב .תוחל יזוחא 10 ,תולעמ 40
 יזוחא 20 ,תולעמ 37 ,היינשל 'מ 4 ,תיברעמ ןופצ דע תיברעמ
 היהי הז ךא תובורקה תועשב רבשיהל רומא ברשה .תוחל
 רחאלו תובורקה םייתעשב ףוחה רושימב םדוק ,יתגרדה דואמ
 זכרמה ירהו ןופצה ירה -םיימינפה םירוזאב םג הגרדהב ןכמ
 .ברעה תועשב

 ש'מחא) ףסא ףחש
( יצרא ט'לשמ

24/05/2019
13:04

ק'פחש'וימ םיתווצ 2 תעגה בקע מ'גא .ק רושיאב ררחושמ 403 קרב

24/05/2019
13:07

41 לייא.רוזאה לכב רויס ליחתמ

24/05/2019
13:08

 .םיבכמה תורבקב הפירש תושדחתה לע הרטשמהמ חוויד
.הקידבל םוקמל אצוי 600 ןוקרי

ק'פח

24/05/2019
13:40

 - ןולייא תנחת רובגתל םירבעומ ש'וי לש םיתווצה 2-ו 469 ןתנ
מ'גא .ק תארוהב

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
13:42

(צ'במס) זכרמ קפח.הנחתל ררחושמ 490 ןויצ

24/05/2019
13:46

 . דול תנחתל עיגהל ושקבתהו תרחא הימישמ לביק תווצה
 תנחתל ורבעי םיתווצה ינשש רשאמ אל -1 ןימינב תייחנהב
 .דולל ךישמי 3900 ןימינבו והיתתמל רזוח 401 ןימינב .דול
 יצראה ט'לשמל יתחוויד

(צ'במס) ןינקו הודא

24/05/2019
13:50

 .ןימלעה תיב רוזאב הריקח תבוטל ןפחר תולעהל םישקבמ
.רושיא תלבקל (ימות) תסייטל העדוה הרבעוה

3 לייא

24/05/2019
13:53

 ונפיש םהל רסמנ .הרטשמה לש יריוואה ךרעמהמ רושיא ןיא
.םהל ועייסי םהו יריוואה ךרעמל

(ימות) 4 ריווא

24/05/2019
13:55

 האירק ןמז תוננוכ לע תורמוש .תוררחושמ תויחרזא תוילכימ
.העש סולפ

(צ'במס) זכרמ קפח
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24/05/2019 ןדקומ
13:54

 ינש ,תוביצנה לומ זכרמ מ'גא .ק לש םוכס רחאל :חוודמהודא
 ועסי אלו חטשב וראשי ןולייאל םיעייסמש והיתתמ לש םיתווצה
 ימומ -1 ןימינבל רסמנ חוויד .דול תנחתל

 יפצומ רנבא -3 שוי

24/05/2019
14:02

 םוקמב ןולייא תנחת רובגתל םירבעומ 469 + 403 ןוקרי
.ש'וי לש םיתווצה

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
14:07

 יוביכ תוחוכ .ש'מחתה רוזאב תושדחתה לע חווד מ (ידיג) ל'קק
.41 לייא םע דחי םוקמל םיאצוי ריואה ליח לש

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
14:13

(צ'במס) זכרמ קפח.443 שיבכ ךרואל יוביכ עצבי - המישמ יוניש ריוואה ליח

24/05/2019
14:15

41 לייא.הקידבל דרוי .רעיה עצמאב ןשעמ חטשה ,םוקמב ונחנא

24/05/2019
14:17

41 לייא.הדרפה יספ םיעצבמש םיטקבוב םוקמב שי

ק'פח
24/05/2019

14:20
3 לייא.תורמצ תפירש הליחתה .ןימלעה תיב רוזאב לפנ חתמ וק

למשח תרבח
24/05/2019

14:26
(צ'במס) זכרמ קפחןוכדע ולביקהמסוא

24/05/2019
14:28

 ד'מרל רבעוה .םיסוטמ 4 -ל יריווא עויס תשקב ה לבקתה
תיריווא תסייט

 צ'במס) רוא ןב באוי
(יצרא ט'לשמ

ט'לשמ דקפמ
24/05/2019

14:27
(צ'במס) זכרמ קפחםיסוטמ תייעיברל השקב התלעוה

24/05/2019
14:30

(צ'במס) זכרמ קפחוילא עיגה ןולייא תנחת יאנוכמ .עוקת 403 ןוקרי

24/05/2019
14:38

םיסוטמה תשקב תא םילטבמ זכרמ ק'פח
 צ'במס)רוא ןב באוי

(יצרא ט'לשמ

24/05/2019
14:40

(צ'במס) זכרמ קפח.הבהל תדיחיל םימב עויס תבוטל רבעומ 490 לצרה

24/05/2019
14:46

469 ןוקרי ,תמדוקה המישמל רזוח 490 לצרה - המישמ יוניש
.הבהלל דמצומ

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
15:09

.עוריאב אצמנ ןמדוגיו רנבא הבהל בדנתמ
 צ'במס) הלרוסק הילו'ג
(יצרא ט'לשמ

ק'פח
24/05/2019

15:08
 אצוי ריוואה ליח .םינומילה עטמ רוזאב ןשע יוהיז לע חוודמ
.םוקמל

(ידיג) ל'קק

24/05/2019
15:39

 רסמנ וכרדב .הדלוח רעיב עויס תבוטל רבעוה 406 סדרפ
.תובוחר תנחתל ררחוש תווצה - הטילשב םהש

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
15:53

(צ'במס) זכרמ קפחהנחתל ררחושמ 401 ש'וי

24/05/2019
15:57

 .םיררחושמ 401 + 490 לצרה ,490 + 460 ןוקרי ,469 ןויצ
 לש יוביכה יבכר .ןויצל ןושאר תנחת רובגתל רבעומ 460 אבס
.םיררחושמ הבהל תדיחי .םיררחושמ ריוואה ליח

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
16:26

 יריצ תחיתפ הארנה לככו הרטשמב בצמ תכרעה 17:00 העשב
.העונתה

(צ'במס) זכרמ קפח

24/05/2019
16:44

 .דוהיב הבהל תנחתל ועיגה יכ ועידוה 9-ו 75 הבהל
 ט'לשמ צ'במס) ליג ןפג
(יצרא

24/05/2019
16:59

םוקמה תא בזוע דוד ןב דוד
 טלשמ) הדז יתיא
(זכרמ

24/05/2019
17:00

עוריאה םוקמ תא בזוע דוד ןב דוד
 טלשמ) הדז יתיא
(זכרמ

24/05/2019
17:55

 יקנ הארנ לכה ,עוריאה םוקמב עגרכ אצמנ יכ ןכדעמ ביצנה
443 שיבכ תא חותפל הרטשמל ץילממ ,ןכ ומכ .הטילשבו
.תויחרזאה םימ תוילכמה תא ררחשלו

 ט'לשמ צ'במס) ליג ןפג
(יצרא

24/05/2019
19:29

 ,רלדניפש 401 לייא ,ןוריע 471 לייא ,םוקמב םיתווצ ףוליח
.םתור

(צ'במס) רקנס רפוע

24/05/2019
22:28

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.םיתווצ ףוליחל האיצי - 42 לייא

25/05/2019
22:28

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.(םויטראו ייגרס) םיתווצ ףוליחל האיצי - 404 לייא

25/05/2019
01:02

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.(סוליפו יחצ) םיתווצ ףוליחל האיצי - 407 לייא

25/05/2019
02:59

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.(ןוסבו יקימ) םיתווצ ףוליחל האיצי - 401 לייא

25/05/2019
07:23

(צ'במס) יקסנוקפיל ןב.תרדא ןב 471 לייא ,יעור יסוי-401 ,םיתווצ ףוליח

25/05/2019
08:14

 תורבקל ךומסב רוב ךותב הפירש הנשי יכ חודמ 41 לייא
 אל ,תואירק ולבקתי הארנה לככ ,יוביכ םיעצבמ ,םיבכמה
.סחייתהל

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
10:09

 לושב ודבע 401 לייאו אוה 443 לש ריצב יכ חוודמ 471 לייא
 בכרש (תויתרקוי ותנעטל) םיינפוא בכור ,תופירש ידקומ יוביכל
 לש תוקעצ רחאל 471 לייאב סנכנ תוינזוא םע היהו ריצה לע
 וקוזינ םיינפואה ,קזנ אלל תיאבכ ,בל םישלו רוצעל םימחולה
.לופיטל קקדזנ אל ,דיב הנטק הלבח םע םדאהו

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
10:26

 אובמ ךותב תוחתפתה הארנה לככ הנשי יכ חוודמ ל'קק
.401 לייאו 471 לייא םע םשל שגינ 41 לייאל רבעוה ,םיעידומ

(צ'במס) רקנס רפוע
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25/05/2019
10:47

 סרקש ןופלט דומעב רבודמ םיעידומ אובמב חוודמ 41 לייא
.יוביכ םיעצבמ ,רעובו

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
11:05

 בושיב םירזופמש זגה ינולב יוניפב ךרוצ שי יכ חוודמ 41 לייא
 ,ןיינעב לפטל תויועמשמה תא הרטשמל רבסוה ,םיעידומ אובמ
.ןיינעה תבוטל זגה להנמ תא סופתל תוסנל ןכ ומכ

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
11:06

 םירויס תעה לכ םיעצבמ 41 לייא תושארב 401 לייאו 471 לייא
.תונכסמה תודוקנה לכ לש יוביכ םיעצבמ הפירשה חטש לכב

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
11:52

 תרדא ןב תא ףילחהל חטשל האיצי וסורו דדוע בקעי 41 לייא
.יעורו יסוי

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
11:53

 להנמ לע יארחא ריפוא םע רביד יכ חוודמ תרדא ןב 41 לייא
 םה ,םיעידומ אובמ בושיהמ זגה ינולב יוניפל עגונב זגה
 ינולב לכ תא ףוסאתו םוקמל עיגתש תיאשמ םע םינגראתמ
.זגה

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
12:27

 לייא ,םיעידומ אובמ ינפל הפירש תושדחתה לע חוויד לבקתה
1139237 'סמ עוריאמ םוקמל הנפוה 407

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
12:44

 ץוח םיעידומ אובמ ינפל גירח והשמ ןיא יכ חוודמ 407 לייא
.תונכסמ אלש תונטק ןשע תודוקנמ

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
14:53

 ,םיפטקנה די רוזאב תושדחתה לע םיחווידל הנפוה 41 לייא
.עידומל רבח ,הקידבב

(צ'במס) רקנס רפוע

25/05/2019
15:01

 לש לופיטל רבעוה םיפטקנה דיב עוריאהש חוודמ 41 לייא
.םיעידומ אובמ ןוויכל םיכישממ ןולייא יתווצ .24 ל'קק תיאבכ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

הרטשמ
25/05/2019

15:05
ןריט

 ירחא 443 שיבכב העונתל עירפמש ץע יבגל ונכדוע א'נתמ
.ןיעידומ ןוויכל םיעידומ אובמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
15:31

 לכו םיתבה ןיב םיבבותסמש םישנא 'סמ לע חוודמ 41 לייא
 תדיינל חוויד רבעוה .םיחרוב ונלש םיתווצה תא םיהזמש םעפ
.100 דקומל חווידו בושייה ךותב תאצמנש בגמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
15:54

 ,םיפטקנה די ,םיעידומ אובמב הקירס העצובש חוודמ 41 לייא
 םיתווצה ,םיגירח םירבד ורתוא אל ,הביבסה לכו םימודק תואנ
.םילפקתמ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
16:40

 ,םיעידומ אובמל הסינכה לומ ןשע תודוקנ לע םיחוויד ולבקתה
.םוקמל ל'קק לש רייס חולשל החנמ תרמשמ ןיצק

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
17:29

רעיב רויסל אצוי 404 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
18:02

 לע חוויד שי ,ש'מחתהו ןימלעה תיב ןוויכל הנפוה 404 לייא
.שדח הריעב דקומ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
18:12

.הדובעב .חטשה ךותב הנטק הפירש לע חוודמ 404 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
18:36

 ההיז אלו רוזיאה לכב הפיקמ הקירס עציבש חוודמ 404 לייא
גירח רבד םוש

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
19:01

 תיב רוזיאב תושדחתה לע וטלתשהש חוודמ ל'קקמ דינואל
.ןיעידומ תנחתל רזוח 404 לייא .תווצב ךרוצ ןיא ,ןימלעה

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

23/05/2019
14:08

402 ןוקרי רעס בכר ,ןמש ןב רעיל רעס בכר איצוהל השקב
םוקמל אצוי

 -ןדקומ) ימיסנ קיציא
(ם'דרמ

23/05/2019
14:11

ןמש ןב רעי ןוויכל אצוי תובוחרמ רעס בכר
 -ןדקומ) ימיסנ קיציא
9ם'דרמ

25/05/2019
20:05

תונשעמה תודוקנב רויסל 403 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
20:57

 רצי תויתשתה דרשממ ןמסק איגש חוודמ תרדא ןב קיציא
 תיאשמ עיגת רחמ ,ופרשנ / ועגפנש םינבמהמ זגה ינולב יוניפל
.יווילל רשק ונתיא ורציו םינולבה יוניפל

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

25/05/2019
20:51

 םיאצממ אלל ,הפירשה ידקומ לכב רויס רחאל חוודמ 403 לייא
.רויס םויס .םיגירח

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

26/05/2019
00:09

 הקירסל רעיל םוקמל האיצי 404 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

26/05/2019
08:13

 דבוע רוזאב תונשעמ תודוקנ המכ שי יכ חוודמ 404 לייא
 ןשעה תדרוהל

(צ'במס) םימחר סומע

26/05/2019
10:06

 ואצי יאתבש רואמו הריצחובא םיסינ ,ןריב :הריקחה תווצ
הריקח ךשמהל עוריאל

 צ'במס) וללפא ןדע
(יצרא ט'לשמ

26/05/2019
15:08

 םיבכמה תורבקב הפירשה תושדחתה לע האירק הלבקתה
.ןכדועמ תרמשמ ןיצק .םוקמל הנפוה 404 לייא ,הכירבל ךומסב

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

 ןקתמ / סכנה לעב
תיתשת

26/05/2019
15:14

הנאיבוט רמותקתונמ ןגייחב ןזומש ןופלט ,הנעמ ןיא

26/05/2019
15:18

 והשמ ,יוביכל םילעופ ,הדוקנה תא ואצמש חוודמ 404 לייא
.ןטק

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

26/05/2019
15:28

 אובמ רוזיאב תושדחתה לע ש'וי טלשממ העדוה הלבקתה
.םוקמב רויס השוע 404 לייא ,םיעידומ

 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

26/05/2019
16:45

.םיעידומ אובמ רוזיאב רעיב רויס עצבל אצוי 404 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

26/05/2019
17:15

.הנחתל םירזוח ,ןיקת לכהש חוודמ 404 לייא
 הנאיבוט רמות
(צ'במס)

 עוריאב הטילש םושיר .ט

העשבךיראתבי''ע חוודחוויד גוס

 עוריאב םיברועמ םימרוג .י

בכר רפסמבכר רואיתןופלט 'סמםרוגה םש
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23/05/2019תרמשמ דקפמינד שמש

 ךיראת (חודה אלממ םש) דיקפת חודה אלממ םש

םהרבא ימרשמש ינד

 ןגס/תירוזא הנחת דקפמ תמיתח תירוזא הנחת דקפמ עוריאה דקפמ

2 רפסמ ףד - עוריא חוד - ןולייא הלצהו תואבכ יתוריש

1137395 : עוריא רפסמ
 ךיראת
 : עוריאה

ןולייא : תואבכ תושר23/05/2019

 הפירשה ימרוג .ה

 :הפירשה ץורפ לש תרעושמ הביס .29

 הריקח .30
ןכ :החתפנ םאה
1137395 : הריקח קית רפסמ

העש דעהעשמךיראתרקוחה םש

 העינמ .ח

 :העינמ קית .35

 : הנורחא הקידב ךיראת .36

 : חווידל םייוקיל .37

 : הלועפה דקפמ יפמ יללכ רואית

 .םיסוטמ קינזהל ושקיבו.ןימלעה תיב רוזאמ .ןמש ןב רעיב הליחתמש רעי תפירש לע (ל'קקמ ידיג ךרד) הנחתה דקפממ םיעצבמה ןמויב העדוה הלבקתה
 הנחתהמ ליבקמב .דקומה רבעל הנפוהו ךומס עוריאב היה רשא . יבהז לש ודוקיפב 403 לייא רעס בכר אצי ' א לייאמ רשאכ ,םוקמל ל'קפ לעפוה דימ
 תפירשל אוה םג אציו םדוק עוריא בקע תישארה הנחתה תא רבגתל דרי רשא 402 לייא,491 לייא,401 לייא .שמש תרמשמה.ק םע 470 לייא ואצי תישארה
 לכ .רעיה ןוויכמ רמתימה ןשעה תא ךמסיחא תמוצמ וניהיז עוריאל ונכרדב יכ ןייצל שי .רעיה ןוויכל אוה םג הנפוהו הלמרב עוריא םייס רשא 405 לייאו .רעיה
 רוריקל דע דצב דומעל םיתווצל םרגש רבד הלע עונמה םוח דמ, 401 לייאו 402 לייא ןיעידומ הפצמ רוזאב רשאכ 443 שיבכמ עוריאה ןוויכל ואצי םיבכרה
 ןשע ההזמ אוה יכ חוויד ש'מחתה תיב רוזאל ןושאר עיגה יבהז לש ודוקיפב 403 לייא רשאכ .דקומל העגהב לק בוכיעל םרגש רבד,םוחה תדרוהו עונמה
 שממ הז יכ דקומל העגהב ישוק שי ותנעטלו ,יניצר הדימ הנקב הלודג הפירשב רבודמ יכו .ןיעידומ אובמ ןיבל ןימלעה תיב ןיב רעיה זכרמ רוזאמ ךימס
 ןיעידומ תרטשמ ח'תמ םע רשק רצי הנחתה דקפמ .םוקמל םיפסונ םיבכרו םיסוטמ לש תוברעתה שקבמ .םוקמל םיבכר לש השיג ריצ אלל רעיה זכרמב
 ליבקמב .םיעידומ אובמ בושיה לש יוניפ לוקשל שיו,דואמ ריהמ הדימ הנקב שאה תצורמל תמרוג רשא הקזח חור. בושייה יוניפל ךרעהל ןולא הצעומה ט'בקו
 לע דוקיפ תלבק תרטמל ןיצק תחילש ןכו שא תכמ תדוקפ תלעפהו םיסוטמ ק'פח ללוכ יזוחמ עויס תלבקו םיחוויד ךשמהל זוחמה דקפמ םע רשק תריצי

 .תופיחדב םיסוטמ קינזהל הרוה ליבקמבו םוקמל םידשא שא תכמ שקיב עוריאל וכרדב היה רשא שמש לש ודוקיפב 470 לייא . הרגש יעוריא ןולייא תנחת
 ונפוה תוחוכה רשאכ .ש'מחתה רוזאב ראשנ רשא 403 לייא תא איצוהל .םיעידומ אובמ בושייה רבעל הנפוה ןימלעה תיבל וכרדב היהש חוכה לכ כ'ומכ
 רבחתהל .רעיה ןוויכל בושיה לש תיפקיהה תעבטה לע סרפתהל תוחוכה לע יכ טילחה,401 לייאב תרמשמה דקפמ ןגס לש ותושארב םיעידומ אובמל
 םדקתהל הנממ עונמל מ'ע הפירשה תא ףגאל מ'ע םיווק סורפל לחהו רדגה תא ךתח 401 לייא ליבקמב .רעיה רבעל םיחתות ןילסהל ליחתהלו םיטנרדיהל
 תודיינו ב'גמ , הרטשמ תוחוכ י'ע םיבשותה לש יוניפ ךילהת לחהו דעומ דועבמ בושיה תא תונפל לארשי תרטשמ תא החנה 1 לייא ליבקמב .בושיל הצורמב
14:07 העשה תוביבסב םיעידומ לבח ט'בקו ןיעידומ י'מ דקפמ םע ינופלט רשק תריצי ךילהתמ הפירשה לש םדקומה בלשב םיבשותה לש יוניפ .םיסנלובמא
402 לייא . םוקמב םיבר םיבשות תודכליה ענמ י'מ דקפמל 14:21 העשב בושייה יוניפ לע הארוההו 14:20 העשב הנחתה דקפמ י'ע בצמ תכרעהל דעו

 , תרמשמה דקפממ םוקמהמ תגסל שקבמ ראשיהל לוכי וניא יכו תוריהמב תטשפתמ הפירשהו םיכומנ םיצחלה יכ חוודמ לגרודכה שרגמל ךומסב אצמנה
 תוטשפתה תוריהמב הפצו םוקמב היה רשא 1 לייא . בושייה רבעל הפירשה תרידח תא עונמל ןויסינב ךישממ חוכה ראשו תגסל ול רשאמ תרמשמה דקפמ
 בושייה לע יקלח הנגה וקב םיסורפ ויהש תוחוכה רבעל הענש תיברעמ חורל תיחרזמ םורד חורמ המגמ התניש חורה הז בלשב , התומדקתה בצקו הפירשה
 ןכו תוחוכה תגיסנ רחאל ותוא ומסחו ליבשל וסרק םידומעה לעופב) םסחיהל לולעה דחא ביתנ םע ליבשב רבודמ יכו םוקמב םימ תויתשת ןיא יכ הנבהמו

םימחולה בגב אצמנש ברה שאה ןעטמ ןכו הפירשה תיזח רעיה דצ לע שגדב וכותבו בושייה ףקיה לכב ןבומכו ברעמ דצ תוחוכה ינפל םג םילודג שא ינעטמ
 ששח םייק יכ הנקסמל וליבוה ולא םינותנ ליבקמב םילודג םיעוריא ויהו רחאמ םיפסונ תוחוכ לש עויס היה אל ןכו ( דשא בכרו םירעס 4 קר ויה הז בלשב )
 לכל הרוה תוחוכה רבעל הענש רטמ 750 כ לש תיזחב העבגה הלעמב הענש ש'מק 40ל 20 ןיב לש חורב היה רבודמ יכ ןייוצי םימחולה תודכליהל ישממ
 ,בושיהמ האיציה ןוויכל תאצלו התמצועו תוטשפתהה בצק םע דדומתהל תלוכי אלל ,הכותב דכליהל םילולע ונחנאו ונילע תרגוס הפירשה יכ,תגסל תוחוכה
 הפירשהש ההזמ אוה יכ תרמשמה דקפמ חוודמ תוחוכה תגיסנ ידכ ךות, .בושיל םיסנכנל ןימימ אצמנ רשא םיינגרואה תוקרי ןסחמ רוזאב רכרוכה תבחרל
 ןויסינב בושייה לש יחרזמה דצל םיולע ז'ממסה דוקיפב םיתווצ ינש . התוא רוצעל ןתינ אל יכו הכומנ הייחמצו תורמצ תפירשב רבודמו בושייה רדג לע תאצמנ
 ץוחמ תוחוכה ללכ תאיצי עגרמ. ןסחמה חטשל םיגוסנו הבר המצועב הפירשהש םיהזמש םיתווצה וירחאו בבותסמ זממס םתעגה םע ךא םיתבה לע ןגהל
 ףצר היהו רחאמ רועבל ולחה בושייה יתב תיברמ הז בלשב .םיבכמה תורבק ןוויכל תצפוקו םיביתנ 6 לע תגלדמ איה יכו הבר שאה תמצוע יכ וניאר,בושיל
 תווח תא תונפל י'מל רסמנ . וכותל הרדחו םינוויכה לכמ בושייה תא הפגא הפירשה םינבמה לע הנגהל לועפל היה ןתינ אל םמצע םיתבל דע הריעב
 םיעיגמ םוקמל . הפירשה תיזח לש העונתה ןוויכב םיאצמנ םלוכ רשא וזמגו לאינד רפכ תליש בושייה תא תונפל ןכו ונוויכל הענ הפירשהו רחאמ תישארב
 תוחוכהמ קלח דימ . םימודק תואנ רוזאב הפירשה תוטשפתה תעינמל םילעופ םיתווצ ינש . הפירשה תוטשפתה תעינמב לפטל םיליחתמו םיבר יוביכ תוחוכ
 הטילש חקל ז'ממס הלועפ תורזג קלחמ זכרמ ז'ממ הז בלשב .םידוכל לולשל מ'ע םיעידומ אובמ בושיב הקירסל ראשנ ףסונ קלחו,םיבכמה תורבקל הנפוה
 . דידח לת רוזיאב הטילש ק'פח םקומ . ש'מחתה תרזגו תליש םימודק תואנ ןוויכ ינופצ ריצ ןולייא ח'תמ , בושיי יפקיה ריצ ת'פ ח'תמו ןיעידומ אובמ תרזג לע
 חרזמו ןופצ דצב םיווקו םיתבה לע הלטה עצבל ולחה רשא םיסוטמ ועיגה םוקמל ןכ ומכ תוזוחמה ראשמו זוחמהמ ןכו ר'עקפמ םיעייסמ תוחוכ ומרזוה םוקמל
 דצ בושייה לש יפיקהה וקב הפירשה לש הריצע העצוב ןכו תליש בושייה ןוויכל יוביכה תוחוכ י'ע יחרזמה דצב יוביכ י'ע המלבנ הפירשה לתיש בושייה רבעל
. 1' יקונרז 20 ופרשנ הפירשהמ האצותכ . ה'מצ ילכו םיסוטמ עויסב יוביכה תוחוכ י'ע םורדו ברעמ

 : תירוזא הנחת דקפמ תורעה
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________________________________________________________________________________________________________ 

26/11/2019 _____________שמש ינד

 ךיראת המיתח עוריאה דקפמ םש

26/11/2019 _____________ינד שמש

 ךיראת המיתח תרמשמה דקפמ םש
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